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บทคัดย่ อ

การวิจยั ครั�งนี�มีวตั ถุประสงค์เพื�อศึกษาอํานาจหน้าที�ของเมืองพัท ยา ในการ
จัดการโครงการขนาดใหญ่ตามหลักธรรมาภิบาล กรณี ศึกษา โครงการอุโมงค์ลอดทาง
แยก พัทยากลาง และโครงการเสริ มทรายชายหาดพัทยา �ึ�งเป็ นโครงการที�ดาํ เนินการ
ในระหว่างปี ที�มีคาํ สัง� ปลดปลัดเมืองพัทยา�ึ�งป�ิบตั ิหน้าที�นายกเมืองพัทยาพ้นจาก
ตําแหน่ง และแต่งตั�งนายกเมืองพัทยาคนใหม่ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา �� ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย การวิจยั ครั�งนี�เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ รู ปแบบการ
วิจยั เป็ นการวิจยั เอกสาร และสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึ�งโครงสร้าง วิเคราะห์ขอ้ มูลจาก
กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญ จํานวน �� คน
ผลการวิจยั พบว่า อํานาจหน้าที�ของเมืองพัทยาในการจัดการโครงการขนาด
ใหญ่ ยังมีประเด็นปั ญหา เนื�องจากโครงสร้างการปกครองท้องถิ�นขาดความชัดเจน
การจัดบริ การสาธารณะของเมืองพัทยามีขอ้ จํากัดทางด้านอํานาจหน้าที�ที�ไม่เพียงพอ
และ ไม่สอดคล้องกับสภาพปั ญหา และขาดเสถียรภาพทางการคลัง รวมถึงศักยภาพใน
การจัดการโครงการที�ตอ้ งใช้ความชํานาญการเ�พาะด้าน เพื�อให้ดาํ เนินโครงการ
เป็ นไปตามมาตรฐานสากล เมืองพัทยาจึงเป็ นเพียงหน่วยงานที�ทาํ หน้าที�ประสานงาน
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ถึงแม้วา่ เมืองพัทยาจะเป็ นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นและมีลกั ษณะรู ปแบบพิเศษ
เช่นเดียวกับกรุ งเทพมหานคร แต่มีอาํ นาจหน้าที�เหมือนกับเทศบาลนคร จึงไม่สามารถ
บริ หารจัดการท้องถิน� ได้อย่างเป็ นอิสระ อีกทั�งการจัดการโครงการขนาดใหญ่ในเมือง
พัทยา มีข� นั ตอนและกระบวนการดําเนินโครงการที��บั �้อนตามสภาพปั ญหาและความ
ต้องการของสาธารณชน ดังนั�นศักยภาพของนายกเมืองพัทยาในการประสานงานกับ
ราชการส่วนกลาง ประสิ ทธิภาพในการตัดสิ นใจแก้ไขปั ญหา การพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคม และการเมืองการปกครองจึงเป็ นประเด็นสําคัญในการปฏิรูปเมืองพัทยา
คําสําคัญ: อํานาจหน้าที�เมืองพัทยา, การจัดการโครงการขนาดใหญ่, การปกครอง
ท้องถิ�นรู ปแบบพิเศษ
Abstract

This research aimed to study the authorities of Pattaya City in term of
megaprojects management: Case study of Pattaya-Klang Underpass Project and
Pattaya’s Beach Landscape Improvement which have been conducted during the year
of the decommissioning of Pattaya City Deputy Mayor, and appointed a new Pattaya
City Mayor by virtue by Section �� of the Constitution of the Kingdom of Thailand.
This research is a qualitative. Data were analyzed using documents research and
semi-structured interviews of key informants.
The research was found that the authorities of Pattaya City to manage
megaprojects have crux due to local government structure was unclear. Pattaya City’s
public services had limited authorities and incompatibilities. Both megaprojects were
researched and found that the budget from the government was unstable since they
were the projects that requires specialized skills in order to implement the projects in
accordance with international standards. Therefore, Pattaya City is just responsible
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for coordination. Nevertheless, Pattaya City is a special local administrative
organization as the same as Bangkok but Pattaya City has only the same authorities
as the municipality as a typical local government organization which cannot manage
local administration independently. Moreover, for the megaprojects management in
Pattaya City, there are complex procedures according to problems and needs of the
public hence potentials of Pattaya City Mayor are required in coordination with the
central government. The performance of Pattaya City Mayor in term of effective and
efficient decision making, knowledge in economic, social and political development
are essential factors to develop Pattaya City.
Keywords: Pattaya city authorities, megaprojects management, special
administrative, region-Pattaya city
บทนํา

ท��มาของอํานาจการบริ หารเมืองพัทยาในปั จจุบนั เป็ นการใช้อาํ นาจเผด็จการ
ในการเปล��ยนแปลงตัวผูบ้ ริ หารงานท้องถิ�นเมืองพัทยา ท��เป็ นการปกครองท้องถิ�น
รู ปแบบพิเศษ มาเป็ นคณะผูบ้ ริ หารจัดการงานท้องถิ�นของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
เป็ นการชัว� คราว ตามคําสัง� ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติท� �/���� เรื� อง ปลดนายก
เมืองพัทยาพ้นจากตําแหน่งวันท�� �� กุมภาพันธ์ ���� โดยอ้างถึงประกาศคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ท�� ��/���� เรื� อง การ�ด้มา�ึ�งสมาชิกสภาท้องถิ�นหรื อผูบ้ ริ หาร
ท้องถิ�นเป็ นการชัว� คราว ลงวันท�� �� กรกฎาคม ���� ข้อท�� �� �ึ�งกําหนด�ว้ในกรณ� ท�
ผูบ้ ริ หารท้องถิ�นครบวาระหรื อว่างลง ให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นป�ิบตั ิหน้าท��
นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น และคําสัง� หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท��
�/���� เรื� อง การ�ด้มา�ึ�งสมาชิกสภาท้องถิ�นหรื อผูบ้ ริ หารท้องถิ�นเป็ นการชัว� คราวลง
วันท�� �� ธันวาคม ���� ข้อ � วรรคสอง กรณ� ท�ตาํ แหน่งนายกเมืองพัทยาว่างลง ให้
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ดําเนินการเพื�อให้ได้มา ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที� ��/����
(Government Gazette, 2017)
ประเด็นปัญหาจากการจัดการโครงการขนาดใหญ่ในเมืองพัทยา คือ ความ
ล่าช้าของโครงการ จึงเกิดข้อซักถามถึงการบริ หารจัดการโครงการขนาดใหญ่ต่างๆ ที�
สร้างผลกระทบต่อความเป็ นอยูข่ องประชาชน ไม่วา่ จะเป็ นโครงการอุโมงค์ลอดทาง
แยก พัทยากลาง ซึ�งเป็ นโครงการแก้ไขปั ญหาการจราจรติดขัดในชัว� โมงเร่ งด่วน และ
ช่วงเทศกาลวันหยุดยาวที�มีท� งั นักท่องเที�ยวเดินทางมาพักผ่อนในเมืองพัทยาและเป็ น
ทางผ่านไปยังจังหวัดท่องเที�ยวต่าง ๆ ในภาคตะวันออก ทั�งนี� กรมทางหลวงชนบท
กระทรวงคมนาคม ได้รับอนุมตั ิงบประมาณจํานวน ��� กว่าล้านบาท เพื�อดําเนิน
โครงการก่อสร้างอุโมงค์ลอดทางแยก บริ เวณแยกถนนสุขมุ วิท ถนนพัทยากลาง
จังหวัดชลบุรี ในระยะทางยาวรวม �.� กิโลเมตร โดยมีหา้ งหุน้ ส่วนจํากัด นภาก่อสร้าง
เป็ นผูร้ ับจ้าง ซึ�งมีสญ
ั ญาเริ� มดําเนินการตั�งแต่วนั ที� �� พฤศจิกายน ���� จนถึงวันที� �
กุมภาพันธ์ ���� (Charupongsakul, ����)
โครงการเสริ มทรายชายหาดพัทยา ที�ทาํ การเสริ มทรายบริ เวณพัทยาเหนือ
ถึงพัทยาใต้ ระยะยาว �.� กิโลเมตรเพื�อแก้ปัญหาทะเลกัดเซาะชายฝั�ง ทั�งนี�เนื�องจาก
ชายหาดพัทยามีปัญหาถูกนํ�าทะเลกัดเซาะเป็ นอย่างมาก ทําให้เนื�อที�ชายหาด โดยเ�พาะ
บริ เวณพัทยาเหนือถึงพัทยาใต้มีความกว้างเพียง � - � เมตร และมีนยั สําคัญที�บ่งชี�วา่
หากปล่อยทิ�งไว้จะทําให้ชายหาดสูญหายไปจนหมดสภาพในระยะเวลาอันใกล้ แต่
โครงการดังกล่าวนี�ไม่มีความคืบหน้ามากนัก กระทัง� กรมเจ้าท่าได้เสนอตัวเป็ นเจ้าภาพ
ร่ วมทําการศึกษา สํารวจ และวางแผนแม่บทในการแก้ปัญหาอย่างจริ งจัง อย่างไรก็ตาม
โครงการเสริ มทรายชายหาดพัทยานั�น แม้จะทําให้สภาพชายหาดมีความกว้างเพิม� มาก
ขึ�นเหมือนในอดีตที�ผา่ นมา แต่จากสภาพของภูมิอากาศ และการไหลเวียนของนํ�าทะเล
ที�มีผลกระทบมาจากโครงสร้างชายหาดที�เปลี�ยนไป ย่อมมีผลทําให้การกัดเซาะยังคง
เกิดขึ�นอย่างต่อเนื�อง
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อํานาจหน้าที�ของเมืองพัทยา ในการจัดการโครงการขนาดใหญ่ตามหลัก
ธรรมาภิบาล กรณี ศึกษา โครงการอุโมงค์ลอดทางแยก พัทยากลาง และโครงการเสริ ม
ทรายชายหาดพัทยานั�น มีลกั ษณะของความพิเศษที�จะต้องดําเนินการในกลุ่มลักษณะ
ของเมืองที�เป็ นแหล่งท่องเที�ยว และมีบริ บทที�แตกต่าง จึงเป็ นประเด็นที�น่าสนใจในการ
วิจยั การจัดการโครงการขนาดใหญ่ของเมืองพัทยาเขตปกครองท้องถิ�นรู ปแบบพิเศษ
เพื�อจะนําไปสู่แนวทางการพัฒนาต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
�� เพื�อศึกษาการจัดการโครงการขนาดใหญ่เมืองพัทยาเขตปกครองท้องถิ�น
รู ปแบบพิเศษ ในโครงการอุโมงค์ลอดทางแยก พัทยากลาง และโครงการเสริ มทราย
ชายหาดพัทยา
�� เพื�อศึกษาการจัดการโครงการขนาดใหญ่เมืองพัทยาเขตปกครองท้องถิ�น
รู ปแบบพิเศษ ตามหลักธรรมาภิบาลของโครงการอุโมงค์ลอดทางแยก พัทยากลาง และ
โครงการเสริ มทรายชายหาดพัทยา
�� เพื�อศึกษาอํานาจหน้าที�ของเมืองพัทยาในการจัดการโครงการขนาดใหญ่
เมืองพัทยาเขตปกครองท้องถิ�นรู ปแบบพิเศษ ของโครงการอุโมงค์ลอดทางแยก พัทยา
กลาง และโครงการเสริ มทรายชายหาดพัทยา
วิธีดาํ เนินการวิจยั
การวิจยั ครั�งนี� เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative research) เป็ นการศึกษา
ใน � ลักษณะวิธี คือ �) การวิจยั เอกสาร (Documentary research) โดยการศึกษาค้นคว้า
จากเอกสารตําราทางวิชาการที�เกี�ยวกับความเป็ นมาและสาระสําคัญของการบริ หาร
จัดการภาครั�รู ปแบบพิเศษเมืองพัทยา อํานาจหน้าที� ขั�นตอนการจัดการโครงการ การ
ใช้หลักธรรมาภิบาลของเมืองพัทยาในการจัดการโครงการสร้างอุโมงค์ทางลอดพัทยา
กลางและโครงการเสริ มทรายชายหาดพัทยา และ �) การสัมภาษณ์ โดยการสัมภาษณ์
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แบบเป็ นทางการ (Formal interview) และแบบเจาะลึก (In-depth interview) จากผูใ้ ห้
ข้อมูลสําคัญ (Key informant interview)
การเก็บรวบรวมข้อมูล นอกจากจะศึกษาวิจยั จากเอกสารเป็ นหลักแล้ว ยัง
ใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกผูบ้ ริ หารที�เกี�ยวข้องกับการจัดการโครงการอุโมงค์ลอด
ทางแยก พัทยากลาง และโครงการเสริ มทรายชายหาดพัทยา เพื�อนําข้อมูลมาวิเคราะห์
และสังเคราะห์สรุ ปผล
การวิจยั ครั�งนี� ใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากเอกสารและคําพูดที�ได้จากการ
สัมภาษณ์ เป็ นการวิเคราะห์ท� งั ตีความภาษาจากเอกสาร และวิเคราะห์ความรู ้สึกหรื อนัย
ที�แอบแฝงอยู่ เริ� มต้นจากการจัดข้อมูลที�ได้รับมาทั�งหมดอย่างเป็ นระบบ ให้สอดคล้อง
กับกรอบแนวคิดในการวิจยั จากนั�นทําการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังต่อไปนี� ประการแรก
นําเสนอข้อมูลที�ได้รับจากการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม เพื�อนําไปสู่การวิเคราะห์
และอภิปรายผล ประการที�สอง สรุ ปผลจากข้อมูลที�นาํ เสนอ โดยการวิเคราะห์ท� งั ใน
ส่วนที�เป็ นคําพูด เอกสาร การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม และการสังเกตการณ์ไป
พร้อม ๆ กัน โดยให้ความสําคัญทั�งความหมายในทางภาษา และตีความจากความรู ้สึกที�
แอบแฝงอยูใ่ นข้อมูลนั�น ๆ ประการที�สาม นําข้อมูลที�วเิ คราะห์ในแต่ละกรณี ศึกษามา
เปรี ยบเทียบกันตามมิติดงั กล่าวข้างต้น เพื�อแสวงหาลักษณะและคุณสมบัติร่วมของ
ข้อมูล เพื�อสร้างข้อค้นพบหรื อข้อสรุ ปจากการเปรี ยบเทียบ เพื�อหาความสัมพัน�์และ
ความเชื�อมโยงกันระหว่างกรณี ศึกษากับกรอบแนวคิดในการวิจยั
ผลการวิจยั

�� การจัดการโครงการขนาดใหญ่เมืองพัทยาเขตปกครองท้องถิ�นรู ปแบบ
พิเศษ ในโครงการอุโมงค์ลอดทางแยก พัทยากลาง และโครงการเสริ มทรายชายหาด
พัท ยา เมืองพัทยาได้ถูกกําหนดเป็ นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นรู ปแบบพิเศษ แต่ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการเมืองพัทยากลับกําหนดอํานาจหน้าที�และ
โครงสร้างเหมือนเทศบาลโดยทัว� ไป จึงไม่มีอาํ นาจแบบเบ็ดเสร็ จในการบริ หารจัดการ
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ภายในพื�นที� ส่งผลให้การดําเนินนโยบายเชิงรุ กเพื�อสร้างอนาคตของเมืองพัทยา ไม่
สามารถดําเนินการได้อย่างต่อเนื�อง เพราะต้องดําเนินการในเรื� องที�เร่ งด่วนก่อน จาก
การกําหนดแนวนโยบายต่าง � ของภาครั� �ึ�งบางครั�งไม่ได้คาํ นึงถึงความพร้อมและ
ความต้องการในการพัฒนาของท้องถิ�น ส่งผลให้การกําหนดนโยบาย และการ
ดําเนินการเพื�อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื�นที�ยงั คงมีปัญหาทางด้าน
ข้อมูลที�ไม่ครอบคลุม และขาดการวิเคราะห์ความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ และการ
เชื�อมโยงในมิติดา้ นการคลัง การพัฒนาเศรษ�กิจ การพัฒนาสังคม และการมีส่วนร่ วม
ของประชาชนในพื�นที�
ดังนั�น การจัดการโครงการขนาดใหญ่เมืองพัทยาเขตปกครองท้องถิ�น
รู ปแบบพิเศษ ในโครงการอุโมงค์ลอดทางแยก พัทยากลาง และโครงการเสริ มทราย
ชายหาดพัทยา ยังคงมีการบริ การในกิจการที�ไม่สามารถดําเนินการให้บรรลุผลสัมฤทธิ�
ตามเป้ าหมายขององค์ได้เต็มประสิ ทธิภาพ
�� การจัดการโครงการขนาดใหญ่เมืองพัทยาเขตปกครองท้องถิ�นรู ปแบบ
พิเศษ ตามหลักธรรมาภิบาลของโครงการอุโมงค์ลอดทางแยก พัทยากลาง และ
โครงการเสริ มทรายชายหาดพัทยา เมืองพัทยาขาดประสิ ทธิภาพในการดําเนินโครงการ
ขนาดใหญ่ เนื�องจากขาดการวางแผนและการควบคุมที�เป็ นระบบ และอาจรวมถึงการ
ขาดระบบประเมินผลสําเร็ จของโครงการที�ม่งุ ผลสัมฤทธิ� ในการบริ หารโครงการให้
ประสบผลสําเร็จ อีกทั�ง การที�ผปู ้ ฏิบตั ิงานบางส่วนงานขาดความชํานาญ ไม่สามารถใช้
ความชํานาญงานปฏิบตั ิภารกิจหรื อโครงการขนาดใหญ่ได้ ทําให้ตอ้ งอาศัย
ผูท้ รงคุณวุฒิจากภายนอก ส่งผลให้สิ�นเปลืองงบประมาณและเวลาในการดําเนินงาน
ทําให้ผลการปฏิบตั ิงานเกิดความล่าช้า และมีคุณภาพไม่ดีเท่าที�ควร
ดังนั�น การจัด การโครงการขนาดใหญ่ เมื อ งพัท ยาเขตปกครองท้อ งถิ� น
รู ปแบบพิเศษ ตามหลักธรรมาภิบาลของโครงการอุโมงค์ลอดทางแยก พัทยากลาง และ
โครงการเสริ มทรายชายหาดพัทยา เมืองพัท ยา จากผลการวิจยั ยังคงขาดประสิ ท ธิ ภาพ
และประสิ ทธิผล ในการประเมินองค์รวมของการดําเนินการที�ตอ้ งได้รับการพัฒนา
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�� อํานาจหน้าที�ของเมืองพัทยาในการจัดการโครงการขนาดใหญ่เมือง
พัทยาเขตปกครองท้องถิ�นรู ปแบบพิเศษ ของโครงการอุโมงค์ลอดทางแยก พัทยากลาง
และโครงการเสริ มทรายชายหาดพัทยา ในการที�เมืองพัทยามีงบประมาณไม่เพียง
พอที�จะใช้บริ หารจัดการได้ทุกภารกิจที�จาํ เป็ นและทัว� ถึง ระบบการควบคุม ตรวจสอบ
ภายใน ระบบติดตามผล การจัดสรรเงินงบประมาณยังต้องการการพัฒนา และพบ
ปั ญหาการใช้จ่ายงบประมาณที�ไม่ก่อให้เกิดประสิ ทธิภาพต่อผลความสําเร็ จของการ
ดําเนินงาน อีกทั�งเมืองพัทยาได้รับการสนับสนุนงบประมาณสําหรับใช้ในการบริ หาร
จัดการและการพัฒนาท้องถิ�นที�ไม่เพียงพอต่อความต้องการที�แท้จริ ง และไม่เป็ นไป
ตามสัดส่วนของการก่อให้เกิดรายได้แห่งรัฐ เป็ นผลทําให้ไม่ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณ ตามโครงการที�มีความสําคัญหรื อโครงการขนาดใหญ่ ทําให้ไม่สามารถ
ดําเนินการเพื�อสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างเพียงพอ
ดังนั�น การจัดการโครงการขนาดใหญ่เมืองพัทยาเขตปกครองท้องถิ�น
รู ปแบบพิเศษ ของโครงการอุโมงค์ลอดทางแยก พัทยากลาง และโครงการเสริ มทราย
ชายหาดพัทยา ยังคงขาดงบประมาณที�เพียงพอต่อการขยายตัวของเมือง และระบบ
เศรษฐกิจที�ถือได้วา่ เป็ นรายได้สาํ คัญของประเทศ
อภิปรายผล
ข้อค้นพบประเด็นอํานาจหน้าที�ของเมืองพัทยา จากปัญหาและอุปสรรคใน
การบริ หารจัดการโครงการที�ผา่ นมา พบว่า ยังไม่สามารถสนองตอบต่อความต้องการ
ของประชาชนเท่าที�ควร ทั�งนี� ยังมีปัจจัยภายนอกและปั จจัยภายในที�ขดั ขวางการทํางาน
ของส่วนราชการเมืองพัทยาไม่ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ ขาดประสิ ทธิภาพในการดําเนิน
โครงการ เนื�องจากขาดการวางแผนและการควบคุมที�เป็ นระบบ รวมถึงการขาดระบบ
ประเมินผลสําเร็ จของโครงการที�ม่งุ ผลสัมฤทธิ� การจัดโครงสร้างองค์กรและระบบงาน
ของเมืองพัทยายังไม่สอดคล้องและเหมาะสมกับภารกิจ วิสยั ทัศน์ และยุทธศาสตร์ ทํา
ให้ไม่สามารถปรับเปลี�ยนโครงการให้สอดคล้องกับนโยบายที�เปลี�ยนแปลง และตรง
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กับความต้องการของประชาชนได้ ตลอดจนบางหน่วยงานมีภารกิจซํ�าซ้อน ทําให้เกิด
การนําเสนอโครงการที�ซ� าํ ซ้อนกันและทําให้สิ�นเปลืองงบประมาณ รวมถึงปั ญหาด้าน
บุคลากร เพราะการที�ผปู ้ ฏิบตั ิงานบางส่วนงานขาดความชํานาญ ไม่สามารถใช้ความ
ชํานาญงานปฏิบตั ิภารกิจหรื อโครงการขนาดใหญ่ได้ ทําให้ตอ้ งอาศัยผูท้ รงคุณวุฒิจาก
ภายนอก ส่งผลให้สิ�นเปลืองงบประมาณและเวลาในการดําเนินงาน
ในด้านงบประมาณ การที�เมืองพัทยามีงบประมาณไม่เพียงพอที�จะใช้
บริ หารจัดได้ทุกภารกิจที�จาํ เป็ นและทัว� ถึง และปั ญหาในการนําเสนอของบประมาณ
ประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ซึ�งก�หมายได้กาํ หนดให้เมืองพัทยาสามารถนําเสนอขอ
อนุมตั ิโดยผ่านการพิจารณาของรัฐสภา ซึ�งเมืองพัทยาได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
สําหรับใช้ในการบริ หารจัดการและการพัฒนาท้องถิ�นที�ไม่เพียงพอต่อความต้องการที�
แท้จริ ง และไม่เป็ นไปตามสัดส่วนของการก่อให้เกิดรายได้แห่งรัฐ เป็ นผลทําให้ไม่ได้
รับการสนับสนุนงบประมาณ ตามโครงการที�มีความสําคัญหรื อโครงการขนาดใหญ่
ทําให้ไม่สามารถดําเนินการเพื�อสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนได้อย่าง
เพียงพอ ด้านการติดตามและประเมินผล ซึ�งมีการกําหนดให้มีคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลโครงการเป็ นเรื� องที�ดี แต่อาจจะยังมีจุดอ่อนที�ทาํ ให้การติดตามประเมินผล
องค์กรไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ หากคณะกรรมการไม่สามารถตรวจสอบนโยบายได้
ครอบคลุมทุกด้าน ขาดข้อมูลในการตรวจสอบ อีกทั�งหากขาดความจริ งจังในการ
ติดตามการดําเนินการโครงการ ก็ยอ่ มที�จะไม่สามารถประเมินผลสําเร็ จของโครงการ
ได้ อีกทั�งการดําเนินการยังขาดความสามารถในการควบคุมโดยเฉพาะการขาดการ
กําหนดมาตรฐานในการปฏิบตั ิงาน จึงไม่สามารถติดตามประเมินผลโครงการได้อย่าง
มีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล และขาดกลไกในการติดตาม และประเมินผล
ความก้าวหน้าของการดําเนินโครงการเร่ งด่วนที�สาํ คัญ ซึ�งจะใช้เวลาในการดําเนินการ
อย่างน้อย 2 - 3 ปี งบประมาณขึ�นไป ทําให้ผลลัพธ์ของการทํางานเชิงยุทธศาสตร์ไม่
เป็ นไปตามเป้ าประสงค์ที�กาํ หนด (Puang Ngam, 2016)
ผลการวิจยั ในประเด็นการจัดการโครงการขนาดใหญ่เมืองพัทยา เกี�ยวกับ
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อํานาจหน้าที� ศักยภาพของเมืองพัทยาที�ไม่เพียงพอในการจัดทําโครงการขนาดใหญ่ �ึ�ง
การที�เมืองพัทยามีอาํ นาจหน้าที�ตามที�ก�หมายบัญญัติ แต่เมืองพัทยาไม่ได้ดาํ เนินการ
ตามอํานาจหน้าที�ที�มีอยูอ่ ย่างจริ งจัง เช่น การจัดระเบียบการจราจร การจัดการด้าน
สิ� งแวดล้อม การดูแลรักษาความสะอาดภายในเขตเมือง ทั�งนี� อาจเป็ นเพราะการ
จัดลําดับความสําคัญต่อนโยบายของผูบ้ ริ หารเมืองพัทยา �ึ�งจากโครงสร้างทาง
การบริ หารเมืองพัทยาในปั จจุบนั กําหนดให้เป็ นการเลือกผูบ้ ริ หารหรื อนายกเมือง
พัทยาโดยตรง การที�เมืองพัทยามีโครงสร้างการบริ หารงานเช่นนี� จึงทําให้การทํางาน
ของผูบ้ ริ หารย่อมต้องให้ความสําคัญกับประชาชน�ึ�งเป็ นฐานเสี ยงสนับสนุนในพื�นที�
การตัดสิ นใจในเรื� องใดก็ตามที�อาจเป็ นผลดีต่อเมืองพัทยาโดยรวม แต่หากส่งผล
กระทบต่อฐานเสี ยงที�สนับสนุนก็อาจทําให้ผบู ้ ริ หารเมืองพัทยาเลี�ยงที�จะดําเนินการ
ในเรื� องเหล่านั�น รวมถึงปั ญหาการคลังและงบประมาณของเมืองพัทยา (Xinghin,
����) �ึ�งแม้วา่ เมืองพัทยาจะมีฐานะเป็ นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นรู ปแบบพิเศษ
ก็ตาม แต่ท� งั ในด้านโครงสร้างรายได้และระบบการจัดสรรเงินอุดหนุนของรัฐที�ให้แก่
เมืองพัทยานั�น ยังคงไม่มีความแตกต่างไปจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นรู ปแบบอื�น
แม้วา่ เมืองพัทยาจะสามารถขอรับการจัดสรรงบประมาณได้โดยตรงจากรัฐบาล แต่ใน
หลายกรณี เงินจัดสรรเหล่านั�นอาจไม่ตรงกับความต้องการของเมืองพัทยา เพราะ
การจัดสรรงบประมาณนั�นอาจเป็ นไปตามเจตนารมณ์ของส่วนราชการเองมากกว่า
ด้วยเหตุน� ี จึงส่งผลให้เมืองพัทยาไม่สามารถพึ�งพาตนเองด้านงบประมาณได้ตาม
ภารกิจและขอบเขตอํานาจหน้าที�ของเมืองพัทยาที�มีอยูอ่ ย่างกว้างขวาง ทําให้เมืองพัทยา
ไม่สามารถใช้งบประมาณที�มีอยูอ่ ย่างจํากัดเข้าไปดําเนินการแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ
โดยเ�พาะปั ญหาที�เป็ นผลสื บเนื�องมาจากการเจริ ญเติบโตอย่างรวดเร็ วของการ
ท่องเที�ยวที�เกิดขึ�นภายในขอบเขตพื�นที� แต่เมืองพัทยาไม่สามารถเข้ามาจัดการแก้ไข
ปั ญหาได้อย่างมีประสิ ท�ิภาพ �ึ�งปั ญหาดังกล่าวมีการขยายไปในพื�นที�วงกว้างมากขึ�น
และอาจส่งผลกระทบต่อการท่องเที�ยวในอนาคตของเมืองพัทยาได้ จึงเป็ นที�มาของ
การมีความจําเป็ นต้องใช้อาํ นาจตาม มาตรา �� ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพือ�
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เข้ามาบริ หารจัดการพัฒนาเมืองพัทยาพื�นที�พิเศษท่องเที�ยว และแก้ไขปั ญหาและ
โครงการขนาดใหญ่ ในเมืองพัทยา และสามารถบริ หารงบประมาณ บังคับบัญชา
บุคลากร ตลอดจนบริ หารงานบุคคลให้ได้อย่างเด็ดขาดตามกฎหมาย เพื�อสร้างความ
เชื�อมัน� แก่พนักงานและลูกจ้างเมืองพัทยา และภาคประชาชน
จากการศึกษาข้อมูลโครงการขนาดใหญ่ � โครงการคือ โครงการอุโมงค์ลอด
ทางแยก พัทยากลาง และโครงการเสริ มทรายชายหาดพัทยา และทําการวิเคราะห์การ
บริ หารจัดการโครงการตามหลักธรรมาภิบาล คือหลักประสิ ทธิผลและประสิ ทธิภาพ
(Effectiveness and Efficiency) ตามหลักความรับผิดชอบ (Responsibility) ตามหลัก
ความโปร่ งใส (Accountability) ตามพระราชบัญญัติขอ้ มูลข่าวสารของราชการ เรื� อง
การเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสาร การกําหนดตัวชี�วดั �ึ�งเป็ นองค์ประกอบของเครื� องมือวัด
ความโปร่ งใสที�ใช้ประเมินโครงการขนาดใหญ่ การจัดการโครงการขนาดใหญ่ตาม
หลักการมีส่วนร่ วม (Participant) และการรับฟังความคิดเห็นประชาชน �ึ�งทั�งหมดที�ได้
กล่าวถึงนี�เป็ นไปนโยบายรัฐบาล ที�ให้ความสําคัญกับการบริ หารราชการแผ่นดินที�มี
ธรรมาภิบาลและการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
อย่างไรก็ตาม จากข้อค้นพบเกี�ยวกับการร่ างขอบเขตงาน การกําหนดคุณสมบัติของผู ้
เสนอราคาและเทคนิคการก่อสร้าง รวมถึงวิธีการจ้างเหมาก่อสร้างด้วยการประกวด
ราคาจ้าง โดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ พบว่าทั�ง � โครงการ มีนโยบายความโปร่ งใสและ
การตรวจสอบได้ที�ไม่ชดั เจน ในประเด็นคุณธรรม จริ ยธรรมในการป�ิบตั ิหน้าที� นํามา
�ึ�งปั ญหาการทุจริ ตคอร์รัปชัน� (Corruption) �ึ�งเป็ นปั ญหาสําคัญเพราะสร้างความ
เสี ยหายต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม กล่าวคือ แทนที�การประกวดราคาจะเป็ นการ
แข่งขันอย่างเสรี เพื�อให้ได้ผทู ้ ี�มีความเชี�ยวชาญที�แท้จริ งในการทําโครงการในราคาที�
เหมาะสมและเป็ นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน
อีกหนึ�งประเด็นที�สาํ คัญคือ การมีส่วนร่ วม การรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน ในกรณี โครงการอุโมงค์ลอดทางแยก พัทยากลาง �ึ�งเป็ นการแก้ไขปั ญหา
จราจรบนถนนสุขมุ วิท ก่อนทําการของบประมาณเพื�อแก้ไขปั ญหาจราจรทางแยก

266 มนุษยสังคมสาร (มสส.)

ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม) 2562

บริ เวณพัทยาเหนือ พัทยาใต้ และเทพประสิ ทธิ� เป็ นอันดับต่อไปนั�น พบว่าการที�เมือง
พัทยาได้จดั ให้มีการประชุมหารื อ รับฟังข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นจากภาคเอกชน
หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง โดยมีการชี�แจงรายละเอียดเกี�ยวกับโครงการก่อสร้างอุโมงค์ลอด
ทางแยก และสะพานลอยเพื�อคนพิการที�อยูใ่ นโครงการเดียวกันนั�น เกิดข้อค้นพบที�วา่
การวิเคราะห์ผลดีและผลเสี ยก่อนเริ� มโครงการที�ไม่ครอบคลุมในทุก ๆ ด้าน จะนํามา�ึ�ง
การคัดค้านจากภาคเอกชน และประชาชนที�ได้รับผลกระทบจากโครงการ ทําให้คน
พิการเสี ยสิ ทธิ�ในการใช้ประโยชน์จากโครงการสาธารณะของเมืองพัทยา และการ
เผชิญหน้าระหว่างเมืองพัทยากับภาคเอกชน อันเป็ นการเพิ�มระดับของความขัดแย้งให้
ขยายตัวมากขึ�น �ึ�งนําไปสู่ความล้มเหลวของการบริ หารจัดการเมืองพัทยา ทั�งนี� ส่วน
หนึ�งเกิดจากการไม่ยอมรับบทบาทของประชาชนในการเข้าร่ วมกระบวนการตัดสิ นใจ
ประชาชนขาดความเชื�อมัน� และไม่ไว้วางใจการบริ หารงานของเมืองพัทยา ทั�งนี� เป็ น
การตอกยํ�าถึงอํานาจหน้าที�ในการบริ หารเมืองพัทยาที�ไม่เพียงพอในการแก้ไขปั ญหา
และไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบนั
ข้ อเสนอแนะ
การแก้ไขพระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการเมืองพัทยา หรื อการ
กําหนดรู ปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นรู ปแบบพิเศษที�จะจัดตั�งขึ�นใหม่ ควร
พิจารณาถึงศักยภาพในการแก้ไขปั ญหาและพัฒนาท้องถิ�นนั�นได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
เป็ นหลัก ทั�งนี� เป็ นเพราะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นรู ปแบบเดิมมีลกั ษณะการรวบ
อํานาจอยูก่ บั ฝ่ ายบริ หารเพียงอย่างเดียว �ึ�งทําให้ผมู ้ ีอิทธิพลในท้องถิ�นสามารถเข้าไป
เป็ นผูบ้ ริ หารองค์กรได้โดยง่ายและต่อเนื�องอยูเ่ สมอๆ ดังนั�น การจัดตั�งรู ปแบบการ
ปกครองท้องถิ�นแบบพิเศษ นอกจากตัวบทก�หมายที�บญั ญัติไว้แล้ว ยังจะต้องอาศัย
ประชาชนที�ในท้องถิ�นมีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็น และนักวิชาการควรให้
ความรู ้ถึงข้อดีขอ้ เสี ยในแต่ละพื�นที�น� นั ๆ เพราะหากไม่มีการศึกษาถึงผลกระทบ
ดังกล่าว ก็เชื�อได้วา่ ถึงแม้วา่ จะเป็ นเขตการปกครองแบบท้องถิ�นรู ปแบบพิเศษ แต่
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บุคคลเก่า อํานาจเก่า วิธีการและรู ปแบบเก่าจะถูกนํากลับมาใช้ ทําให้อาํ นาจในการ
บริ หารงานของผูบ้ ริ หารไม่เด็ดขาด ขาดความชัดเจนและโปร่ งใส และให้ความสําคัญ
กับประชาชนที�เป็ นฐานเสี ยงสนับสนุนในพื�นที� และอาจหลีกเลี�ยงการดําเนินการใด�
ที�เป็ นผลประโยชน์โดยรวม แต่อาจส่งผลกระทบต่อฐานเสี ยงที�สนับสนุนก็ได้
ในประเด็นการจัดการโครงการขนาดใหญ่ เมืองพัทยา �ึ�งมีข� นั ตอน และ
กระบวนการดําเนินงานโครงการที�มีความสลับ�ับ�้อน เนื�องจากแนวคิดของโครงการ
ที�ตอ้ งพิจาร�าตามสภาพปั ญหาและความต้องการของสาธาร�ชนที�ผา่ นการวิเคราะห์
และกําหนดเป็ นแนวนโยบายของรัฐบาล ในการบริ หารการพัฒนาเป็ นสําคัญ จึงกล่าว
ได้วา่ นโยบายของรัฐบาลจึงเป็ นจุดศูนย์กลางของวงจรโครงการ จากนั�น จึงมีการ
ดําเนินการตามวาระหรื อขั�นตอนที�สาํ คัญ รวม � ขั�นตอน ตามแผนภาพวงจรโครงการ
ดังภาพที� �

ภาพที� �: วงจรโครงการ
1. การวางแผน การประเมินและการจัดทําข้อเสนอโครงการ เป็ นวาระเริ� มต้น
ของโครงการ �ึ�งประกอบด้วยขั�นตอน การกําหนดแนวคิดโครงการ �ึ�งเป็ นการนํา
นโยบายของรัฐบาลมาปรับเป็ นแนวคิดของโครงการ ประเมินความพร้อมและความ
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เหมาะสมเพื�อพิจารณาทางการลงทุน การกําหนดเงื�อนไขที�สาํ คั�ของโครงการ (Term
of reference – TOR) อันประกอบด้วยวัตถุประสงค์และเป้ าหมายของโครงการ
ทางเลือกในการดําเนินงาน และประมาณการใช้ทรัพยากรและแหล่งที�มาของทรัพยากร
ที�ใช้ในการจัดการโครงการ และอายุโครงการ โดยการศึกษาความเป็ นไปได้และ
ประเมินโครงการ ซึ�งเป็ นการศึกษาข้อเท็จจริ งในบริ บทของโครงการมีความจําเป็ นเป็ น
อย่างยิง� ในการพิจารณาความเป็ นไปได้ดา้ นต่างๆ รวมทั�งการนําผลการศึกษาทั�งหมดมา
ประเมินความเหมาะสมที�จะเป็ นประโยชน์ในการตัดสิ นใจว่าควรจะลงทุนในโครงการ
นั�นๆ หรื อไม่ ซึ�งเป็ นขั�นตอนเปิ ดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วม การรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลที�สาํ คั� และวัตถุประสงค์โครงการให้
ประชาชนได้รับทราบอย่างสมํ�าเสมอ เพื�อประมวลสถานการณ์แวดล้อม เงื�อนไขทาง
สังคม เทคโนโลยีที�จาํ เป็ น รวมทั�งขั�นตอนการดําเนินงานที�สาํ คั� ก่อนจะจัดทํา
รายละเอียดแผนงาน แบบการก่อสร้าง คุณลักษณะเฉพาะของงาน มาตรฐานของ
อุปกรณ์ตลอดจนสิ� งอํานวยความสะดวกต่างๆ
2. การคัดเลือก การอนุมตั ิ และการเตรี ยมความพร้อม เป็ นการนํารายละเอียด
ของโครงการมาพิจารณาเปรี ยบเทียบกับโครงการอื�นๆ ดังนั�นรายละเอียดต่างๆ ของ
โครงการจะถูกประเมินโดยผูม้ ีอาํ นาจในการตัดสิ นใจอีกครั�งหนึ�ง โดยพิจารณาจาก
หลักเกณฑ์ต่างๆ ดังต่อไปนี� ก่อนการอนุมตั ิโครงการ กล่าวคือ ความสมบูรณ์ของ
ข้อเสนอโครงการ เหตุผลและความจําเป็ นของโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ
ความสอดคล้องของโครงการกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาประเทศ มติ คําสัง�
ระเบียบ แผนปฏิบตั ิการของหน่วยงาน รวมถึงพิจารณาความเหมาะสมของการศึกษา
ความเป็ นไปได้ วิธีการดําเนินงาน ประสิ ทธิภาพของโครงการและแหล่งทุนที�ใช้ในการ
ดําเนินงาน ความเหมาะสมของทางเลือก
3. การปฏิบตั ิการ การควบคุม และการส่งมอบโครงการ การนําโครงการไป
ปฏิบตั ิ เป็ นการทํางานของผูจ้ ดั การโครงการในการมอบหมายงานแก่คณะกรรมการ
ดําเนินงาน การตัดสิ นใจในการจัดซื�อ จัดหา และการจ้างก่อสร้าง ทั�งนี�พจิ ารณาข้อมูล
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ในหลาย ๆ ด้าน เช่น ระบบประมูลด้วยวิธี e-Auction มีความโปร่ งใส และมีระบบการ
ควบคุมที�ดีเพียงพอ การกําหนดเงื�อนไขการริ บเงินประกันซองประกวดราคา ความ
เหมาะสมในการกําหนดราคากลาง ทั�งนี�เพื�อใช้ประกอบการพิจาร�าปรับปรุ งขั�นตอน
ในการจ้างก่อสร้างโครงการเพื�อให้เกิดประสิ ทธิภาพในการดําเนินงานมากยิง� ขึ�น ส่วน
ขั�นตอนในการควบคุมและส่งมอบโครงการ ซึ�งมีความสัมพันธ�เชื�อมโยงในขั�นตอน
การเตรี ยมความพร้อมของโครงการ และการประเมินโครงการ ทั�งนี�เพื�อความ
สอดคล้องระหว่างการวางแผนโครงการกับการนําโครงการไปสู่การปฏิบตั ิ
4. การประเมินผลและปรับปรุ งแก้ไข งานในขั�นตอนสุดท้ายคือ การติดตาม
ประเมินผล และการปรับนโยบายและแผนพัฒนา โดยขั�นตอนนี� จะให้ความสําคัญต่อ
การวัดความสําเร็ จ หรื อประเมินความล้มเหลวของโครงการโดยผลการประเมินจะถูก
นําไปใช้สาํ หรับการปรับปรุ งนโยบายและวางแผนต่างๆ ต่อไป
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